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Ten vorigen jare werd ik aangenaam verrast, door —onder

bemiddeling van onzen Secretaris —eene verzameling Oost-Indische

Araneïden ten geschenke te ontvangen.

Naar het eerst den schijn had, zouden deze gevangen zijn op

Java, in den Preanger, alwaar de heer Bolsius voorheen practi-

seerde, doch uit een nader schrijven van ZEd. bleek mij, dat zij

afkomstig waren van Soemenep (ook wel geschreven Sumanap) en

omstreken, op Madoera (insgelijks als Madura benoemd).

Het was eene omvangrijke collectie, besloten in een veertigtal,

voor eenige voorwerpen iets te nauwe, glazen buisjes, terwijl ook
,

bij meerderen, de sterkte van den spiritus, waarschijnlijk door

verdamping, te wenschen overliet, en in anderen een te groot aan-

tal voorwerpen waren opgehoopt , hetgeen tot oorspronkelijke en latere

beschadiging, bij deze dierensoort, zoo gereedelijk aanleiding geeft.

In het bijzonder waren in deze verzameling zeer velen van

dezelfde species voorhanden, hetgeen het voordeel oplevert, dat

men daardoor bestaande variëteiten vaak te beter leert onderscheiden.

Ofschoon het mogelijk zij , dat onder eene ruime hoeveelheid van

exemplaren , in onvolwassen staat of zelfs als pulii mihi inde-

terminabiles aanwezig , nieuwe soorten voorkomen (daar
,

inzonderheid onder de laatsten, eenige met mij vreemde vormen
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en teekeningen werden ontmoet), leverden de overigen, nevens

sommige rariores, grootendeels de meer of minder algemeen be-

kende soorten van den Maleischen Archipel op.

Onder dankbetuiging aan mijnen collega, ook hier ter plaatse,

voor zijne gewaardeerde bemoeiingen, heb ik het, niettegenstaande

de laatste bemerking, geenszins onvruchtbaar geoordeeld, er eene

systematische L ij s t van te geven , uithoofde mij althans , tot hier-

toe, geene gegevens bekend waren omtrent de Araneïden-fauna

van bovengenoemd eiland.

Ten dezen opzichte mag ik niet met stilzwijgen voorbijgaan de

toezegging van ons geacht medelid om, bij voorkomende gelegen-

heid, insgelijks naar spinnen te zoeken of te laten zoeken op de

tot Madoera behoorende Kangean-eilanden , die volgens zijne mede-

deeling, meer tot het Australische dan tot het .Tavaansche

Insulinde naderen.

EPEIROIDAE.

1. Gasteracantha brevispina Dol.

Van deze vooral de varietas roseo-lmhata Dol. in verscheidene,

zeer fraai rozenrood gekleurd gebleven exemplaren, evenwel wederom,

als gewoonlijk , zonder een enkelen ma s.

2. Argiope catenulata Dol.

In een overgrooten rijkdom van volwassen en meer of minder

onrijpe vrouwelijke speci mina, waarvan vele , buitengewoon schoon
,

hunne kleuren en zilverglans hadden bewaard, om welke reden

deze zilverspin dan ook, zeer te recht, door Thorell mede onder

de benaming van « opulenta » is beschreven. Vreemd , dat bij zoo

groote talrijkheid, weder geene mares voorkwamen.

3. Argiope crenulata Dol.

Slechts één, maar goed geconserveerd, vrouwelijk individu van

deze overigens, vooral op Amboina, gewone soort,
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4. Argiope Doleschallii Thor.

Verscheidene onvolwassen vrouwelijke exemplaren.

N.B. Er waren nog eenige Arc/iope-iunìores in deze collectie,

die mij toeschijnen sterk te naderen tot Argiope argentata Fabr.
,

welke soort intusschen meer bepaald in Amerika te huis behoort.

5. Epeira salebrosa Thor.

Drie, echter gemutileerde specimina van het vi'ouwelijk geslacht.

6. Epeira moluccensis Dol. (= ^. margar'üacea Dol.).

Een verweekt vrouwelijk individu en een dito onrijp mas.

N.B, Van het genus Epeira trof ik nog menige , doch grooten-

deels onvolwassen feminae en enkele dito mares aan. Hoezeer mij

niet met zekerheid bestembaar, waren hieronder eenige, die naar

onze E. cornuta Clk. zweemden (wellicht behoorende tot E. decens

s. Bumphii Thor.) ,
—anderen , die meer tot onze E. sclopetaria

Clk. naderden (misschien overeenkomende met de nochtans veel

kleinere E. pdlata Thor.) ,
— een drietal dat veel op onze

E. marmorea Clk. of ook quachata Clk., en één die op E.

triviitata Keys, geleek, —en nog een enkel, niet volkomen ont-

wikkeld mas , die eene merkwaardige gelijkvormigheid aanbood
,

althans in teekening, met die van E. Morelii Vins.

7. Meta (Argyroëpeira Em.) Celebesiana Walck.

Een zeer schoon en compleet paartje.

8. Tetragnatha.

Van dit geslacht kwamen eenige, slecht geconserveerde en ver-

minkte, exemplaren voor, met half verdroogde of verschrompelde,

zeer dunne abdomina. Het zou mij niet verwonderen , dat daar-

onder Tetragnatha trichodes Thor. , of Tetragnatha macilenta L. Koch,

of Limoxera gracillima Thor. , of wel zijne L. lineata vertegen-

woordigd waren. Maar, ook bij gebreke van mares, was het my

ondoenlijk , hare differentieele kenmerken behoorlijk te onder-

scheiden.



LIJST VAN SPINNEN. 357

9. Nephila maculata Fabr.

Een mas en verscheidene feminae juniores , onder anderen in den

vorm der gevederde E^peira {JVejj/dla) i)enìcìll%m van Doleschall.

10. Nephila Piepersii Thor.

Twee^ niet voldoende ontwikkelde feminae. Wederom vond ik

hier eene groote toenadering tusschen deze soort en E])eira {Nephila)

inaurata Walck. (Vinson).

11. Nephilengys Malabarensis Walck. (= Epeira rhodo-

stermon Dol.).

De feminae, in tal van lichter of donkerder gekleurde, grootere

of kleinere, volwassen specimina, een paar mares in nog onrijpeu

toestand, en eene menigte pulii.

12. Uloborus Zosis W^alck.

Was bijzonder talrijk vertegenwoordigd, voornamelijk in het

vrouwelijk geslacht, meestal echter als juniores, benevens één vol-

wassen, mij nog niet voorgekomen, mas.

THERIDIOIDAE.

13. .Ariadne (Ad ria mne s Thor.) flagellum Dol.

In twee exemplaren aanwezig, doch helaas! in onvoldoenden

toestand verkeerende, evenals voor de Tetragnathae is gezegd.

Zulks was te meer te bejammeren , dewijl er een , door mij nog

nimmer waargenomen , ma s bij was (met slechts één en nog wel

verminkten palp).

14. Linyphia (Argyrodes) parasita Vins.

Er kwamen hiervan enkele, mede gemutileerde, vrouwelijke

specimina voor, van welke ik twijfel, of ik hen tot de genoemde

soort dan wel tot Argyrodes miniaceus Dol. {mi?iiatus Thor.)

brengen moet.
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15. Theridion tubicolum Dol. (?).

Twee nog niet volwassen feminae. die ik meen tol deze soort

te moeten brengen.

SCYTODOÏDAE.

16. Pholcus sïsyphoïdes Dol.

Een vrij goed geconserveerd vrouwelijk individu, met Artema

convexa Gambr. en PJiolcus Borhonicus Vins, overeenkomende.

17. Pholcus rivulatus Forsk. (= Ph. elongaius Vins.)

In verscheidene, doch grootendeels incomplete, vrouwelijke

exemplaren.

Z O DA R I O ï D A E.

18. Storena.

Slechts ééne femina was daarvan voorhanden, met zeer ver-

weekt achterlijf. Toch scheen deze mij slechts weinig (of niet '?)

te verschillen van mijne Storena melatiognatha , beschreven in het

bekende werk der « Su matra-expeditie », uitgegeven door Prof. Veth.

AGELENOÌDAE.

19. Textrix(?)

Er waren , waarschijnlijk van deze ,
in onze Oost-Indiën , zoover

mij bekend , nog niet waargenomen species twee vrouwelijke specimina

aanwezig , echter in te slechten toestand , om nader te kunnen

worden bestemd.

THERAPHOSOÏDAE.

20. Selenoscomia Javanensis AValck. (Dol.).

In menigvuldige exemplaren van beide sexen, allen nog in den

stïiat van juniores of pulU.
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HETEROPODOiDAE.

21. Heteropoda venatoria Linn.

Zeer vele, maar meerendeels onvolwassen individuen, zoowel

mares als feminae. Onder de laatsten vond ik een paar , die waar-

schijnlijk tot H. submacidaia Thor. of tot H. variegata E. Sim.

zouden kunnen worden gerekend.

N.B. Bovendien waren er nog van deze Familie een paar

Sparassus-e\emY\diV6n , doch in ongenoegzaam ontwikkelden toe-

stand, om te worden herkend.

LYGOSOÏDAE.

22. Dendrolycosa (?).

Sommige jeugdige vrouwelijke voorwerpen dezer Familie herin-

nerden mij , in meerdere of mindere mate , aan Dendrolycosa alho-

lineaia Thor.

«

23. Pirata.

Twee vrouwelijke specimina van dit genus hoden eene opvallende

gelijkvormigheid aan , het eene met Virata piraticus Glk. , het

andere met Pirata Knorrii Scop.

OXYOPOÏDAE.

24. Sphasus (Oxyopes) striatus Dol.

Een fraaai paartje.

ATTOÏDAE.

25. Salticus (Menemerus?) culicivorus Dol.

In verscheidene, veelal afgewreven, vrouwelijke exemplaren.

26. Salticus (Icius?) convergens Dol.

Drie feminae, benevens een onrijp mas,
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27. Marpìssa discoloria CK.

Een vrouwelijk individu scheen mij tot deze soort te behooren.

28. IVIaevia(?).

Eene femina, die mij voorkwam veel overeenkomst te bezitten

met Maevia capistrata G.K.

29. Plexippus(?).

Een mas, die groote gelijkvormigheid vertoont met Plexippus

Ugo G.K. = Attus {Menemerus) PaykuUii Aud.

N. B. Daarenboven waren nog twee andere Attoïden voorhanden
,

in moeilijk herkenbaren staat verkeerende, —als één mas, zeer

verwant aan Salücus forceps Dol., en ééne femina, a.a.n P/iidippus

elegatis G.K. ( —trouwens een Amerikaansche vorm —) herinnerende.


